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Handling
När Mumintrollet vaknar är marken i Mumindalen allde-
les grå. Bisamråttan suckar och säger att det nog är nära
jordens undergång. Och vid frukostbordet förklarar den
mycket lärde och beläste Bisamråttan för Muminmamma,
Muminpappa, Sniff och Mumintrollet hur världsrymden
är uppbyggd med alla planeter och kometer som kan
krocka. 

Pappan föreslår att de gör en utfärd till observatoriet
för att ta reda på hur allt ligger till. Kanske är en komet på
väg mot jorden?  Dagen därpå ger sig Sniff och Mumin-
trollet iväg på en nybyggd flotte mot observatoriet. Lite
senare på färden stöter de på Snusmumriken som frågar
om de har lite kaffe att bjuda på. Snusmumriken berättar

att en komet är en ensam stjärna som störtar omkring i
rymden och helt har tappat besinningen med en glödande
svans efter sig. Alla andra planeter har ordnade banor att
gå i. Tillsammans går de tre sen på en kvällsvandring för
att leta vackra stenar.

De far vidare och floden blir stridare och de hamnar i
en fors varpå flotten åker in i en stentunnel, strömmen
blir åter starkare. Sniff är rädd, Snusmumriken som alltid
lugn och metodisk. De fastnar i en skreva och räddas av
en Hemul som letar insekter. 

Nästa dag beger de sig upp i Ensliga bergen och på den
högsta toppen ligger observatoriet. De äter en ordentlig
frukost för att orka klättra ända upp. Det blir brantare och
brantare. Snart är de uppe ovan molnen.

Så kommer de fram till observatoriet. De virriga profes-
sorerna förklarar att kometen kommer att nå jorden om
fyra dagar, fyra timmar och fyrtiofyra minuter. Men
Mumintrollet är innerst inne gladast åt att Snorkfröken -
vars fotring de hittat uppe i bergen - inte är skadad som
han var rädd för. Professorerna berättade nämligen också
att hon just varit där med blommor.

Så beger de sig ner igen genom de Ensliga bergen, hem
mot Mumindalen. Men de har en lång väg framför sig.
Och bakom dem lyser den röda kometen olycksbådande
på himlen. Så stöter de på Hemulen igen - han klagar över
alla stenar som ramlat ner för berget och som gett honom
en präktig bula i skallen. Mumintrollets kompass visar sig
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kometen vägs upp av de färgglada bilderna, de många
roliga episoderna och berättelsens trygga persongalleri.
Men som ett vibrato i bakgrunden finns hela tiden kome-
ten. 

Världen är så stor och jorden så liten
Den trygga Mumindalen hotas av en komet som far fram
på himlen i en väldig fart. Kometer är små himlakroppar
med liten massa och som mest består av frusna gaser och
som när de åker in i vårt solsystem och närmar sig solen
förgasas delar av kometen och solvinden för iväg gasen
och bildar den karakteristiska svansen. Astronomer har
bra koll på vilka kometer som återkommer med jämna -
men ganska långa - mellanrum. En av de mest berömda är
Halleys komet som senast syntes 1986 och som är avbil-
dad på Bayeuxtapeten från 1066 och var känd i Kina re-
dan på 200-talet. Kometerna sägs ha bildats av samma
stoft som en gång bildade vårt solsystem i "The Big Bang"
och ännu idag kan det dyka upp nya okända kometer på
himlen. Det viskar lite om vilka storlekar det handlar om.

Himlen och stjärnorna har i alla tider fascinerat männi-
skan och i gammal folktro förknippades kometer ofta med
olyckor och varsel om dåliga tider. De var järtecken i
skyn. Också Bisamråttan tolkar kometen som ett förebud
om jordens undergång. De andra i Muminhuset tar det
hela med större ro.

Ett av de grundteman som berättelserna om folket i
Mumindalen (liksom i de flesta sagor) handlar om är
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inte fungera, kompassnålen snurrar lite som den vill. De
får leta sig vidare på intuition. Så hör de någon ropa. Det
är 

Snorkfröken och Snorken som har fastnat i ett elakt och
giftigt Angosturaträd. Mumintrollet ger sig modigt in i
kampen och befriar dem. Snorkfröken gläds över sin mo-
dige hjälte. Tillsammans går de fem vidare. De passerar
en handelsbod. De handlar olika saker, läsk, en spegel, en
medalj, ett skrivhäfte, ett par inte för nya byxor allt efter
smak och behov. 

De går vidare hemåt men hettan har tilltagit och himlen
är alldeles röd av kometen. Bäckar och floder har torkat
ut på grund av värmen från kometen. De når fram till
havet men också havet är borta, endast havsbotten åter-
står. De tillverkar styltor och börjar bege sig hemåt över
havsbotten bland skeppsvrak och andra spännande saker.
Snorkfröken räddar Mumintrollet från en hemsk bläck-
fisk. Mumintrollet säger att nu räddade du mig "Med mod
och intelligens". 

De möter Skruttet och en massa folk som brådstörtat är
på väg att flytta ifrån Mumindalen. Bisamråttan har sagt
att kometen kommer att slå ner just där. De möter en
annan Hemul, kusin till insektssamlaren. Denna Hemul
samlar frimärken. De möter gräshoppor som äter allt de
kommer över, de överraskas av en tornado vars vindar
blåser iväg med dem med hjälp av Hemulens klänning
som de använder som ett segel. De landar mjukt i ett träd
alldeles nära Mumindalen. Det är söndag och kometen
har blivit jättestor. 

I Mumindalen väntar Muminmamman med frukost.
Hon säger att Bisamråttan sagt att kometen "ramlar" ner i
morgon och att vi kanske alla borde flytta eftersom den
ska ramla ner just här. De går alla tillsammans upp till
grottan och tar med sig vad de tycker är viktigast - vilket
är ganska olika. Muminmamman tar med sig sin senaste
krokantårta. Pappan en hel skottkärra full av saker - "tänk
vad jag samlat på mig genom åren". De sitter alla i grottan
när kometen kommer närmre och närmre … 

Men den snuddar bara vid jorden - den far vidare på sin
bana ut i världsrymden. Jorden är kvar; skogen, regnet,
gräset. Allt de älskar och uppskattar så mycket. Så går de
hem till Muminhuset och äter pannkakor med massor av
jordgubbssylt på. 

Några inledande ord
Så här skriver Tove Jansson i sin bok "Kometjakten": "Det
var mycket dystert på havsstranden. Död och naken låg
sjöbotten framför dem. Himlen var mörkröd, och träden
flämtade av hetta. Kometen var nära nu: vitglödande och
jättestor störtade den fram mot mumindalen." … "Det
röda skenet under träden gav allting en hemsk och dyster
prägel. Inte ett liv rörde sig på marken, alla småkryp hade
gömt sig i jorden och låg därnere, tysta och rädda, och
väntade." Här kan man tala om ren existentialism. 

Tove Janssons barnbok "Kometjakten" var unik för sin
tid. Boken gavs ut 1946 omedelbart efter andra världskri-
gets slut och det är naturligt att läsa in oron för atombom-
ben i kometens suggestiva närvaro i berättelsen. En så
pass stark närvarande ångest - hotet om jordens under-
gång och livets förintelse tillhörde inte vanligheterna
bland böcker för barn. Den gestaltade de farhågor som
låg i tiden - även hos barn.

Även filmen kan säkert väcka oro och fantasier till liv
hos många barn även om det dystra och hotfulla med

Illustration till den första finska upplagan 1946.
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trygghet kontra äventyr. De flesta av Tove Janssons böck-
er om folket i Mumindalen bygger på den motsatsen. Mu-
minmamman som symbol för trygghet och Muminpappan
som alltid längtar till äventyret, då livet får innehåll och
kontur. Hon bakar, lagar saft och påtar i trädgården. Han
ger sig ut på havet så fort vindmätaren visar styv kuling. 

Och att växa upp och hitta sin identitet handlar mycket
om att våga ge sig iväg - bit för bit, längre för varje gång -
från det trygga hemmet. Och sen återvända. 

• Det är tacksamt att fantisera kring universums storhet
och planeten Jordens litenhet utifrån filmen. Gör en
skalenlig modell av planeter och stjärnor och fantisera
vidare om meningen med livet. Berättelserna om Mumin
är utmärkt filosofi för barn och vuxna!

• Föreställ er att ni levde för länge sen. Vad trodde män-
niskorna då att himlen bestod av och vad stjärnorna var
för något? Vad visste man då om universum och livet på
jorden? Vad vet vi idag - och vad vet vi inte något om?

• Snusmumrikens kompassnål snurrar runt pgu kometen.
Vad är en kompass? Kanske eleverna kan få praktisera lite
kompasskunskap? Och lära vad som är norr och söder på
en karta?

• Vad är vi rädda för i vår tid, vad är det som skrämmer
oss mest? 

Sniff och Snusmumriken reagerar helt olika inför kome-
tens färd på himlen. Sniff är ängslig och rädd, Snusmum-
riken tar dagen som den kommer och tänker att det inte
är så mycket han kan göra åt saken ändå. Mumintrollet
står lite mitt emellan dem.

• Känner barnen igen sig i figurerna? Vilken tycker de att
de mest liknar? Vilken skulle de vilja vara? Är det klokt
att vara lite rädd ibland? 

• Berätta om filmens/Mumindalens karaktärer. De oro-
liga Hattifnattarna som alltid längtar till någonstans där
de inte är. Pappan och mamman som låter Mumintrollet
själv upptäcka världen och göra sina egna misstag, de
säger inte att så och så ska du göra, de styr inte, de inger
förtroende. Hur uppfattar barnen dem som föräldrar? De
flesta av figurerna kan barnen säkert associera till eller
känna igen?

Att äga eller inte äga
Snusmumriken är lite av friheten personifierad i Mumin-
världen. Han vandrar fritt i Guds natur med sin ryggsäck
och ett litet tält och brukar komma tillbaka på våren -
lagom till att hans kompis Mumintrollet och de andra vak-
nat ur vinteridet. Han röker bekymmerslöst sin pipa eller
spelar på sin flöjt och lever efter devisen att ju mindre
man äger, ju mindre problem får man. "Allt blir så svårt så
fort man ska äga saker. Jag har dem i huvudet, där väger
de ingenting.", säger han i filmen.

Sniff är lite mer ett barn av vår tid där så mycket kretsar
kring konsumtion som ett sätt att förverkliga sig själv.
Sniff älskar saker och vill ha så mycket som möjligt men
blir samtidigt i sin längtan inte sällan offer för talesättet:
Den som greppar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Som i filmen när han samlar vackra röda stenar i grottan i
bergen - han tar för många och misster därför alla.

Att äga saker handlar också om makt. Ju finare saker
man har ju rikare och mer lyckad anses man säkert vara i
mångas ögon. 

• Visst är det roligt att äga en fin leksak, en vacker sten
eller ett minnesföremål efter någon man har tyckt mycket
om. Vilken roll har ägandet? Kan det vara så att själva
längtan efter något är mer livgivande än att sen äga den?
Kan man ha för mycket saker?

• Vad vill Sniff med sitt samlande? Han är ju i grunden en
rätt ängslig person, kan det handla om att via ägandet
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bygga ett slags trygghet? Om du skulle vilja ge ett råd till
Sniff, hur skulle det låta? 

Könsroller
Könsrollerna hos Tove Janssons Muminfigurer är med nå-
got undantag ganska traditionella. Alla har sina givna och
tydliga roller. Snorkfröken gillar smycken och tittar sig
gärna i spegeln. Mamman bakar och arrangerar blommor
i sina rabatter i trädgården. Muminpappan längtar stän-
digt efter ett nytt äventyr, Mumintrollet ser upp till sin
pappa men är också väldigt förtjust och dragen till Snork-
fröken. Snusmumriken är sin egen lyckas smed och är inte
beroende av någon. 

Alla har sina intressen och givna roller som vi blir tryg-
ga med. Men några sticker ut - för er som kan era Mumin-
figurer - som exempelvis Lilla My som är rena rama girlpo-
wer dynamiten. Figurerna är alla lite naiva, absolut inte
dumma, men de har ett naivt sätt att se på och närma sig
världen. 

• I scenen i handelsboden handlar Mumintrollet ett dia-
dem till sitt hjärtas dam och Snorkfröken köper en medalj
åt sin modige räddare. Alla tycker vi kanske om och be-
dåras av lite grannlåt. Men vad avgör vad som är för
flickor och pojkar? Kan killar ha smycken?

• Är det bra med könsroller? Vad är det som gör att killar
mest leker med bilar och flickor med dockor? Måste det
vara så?
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